
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ WEBEX/Meetings, χρήσης εικονικής τάξης & πρόσκλησης μαθητών

Μόλις έχετε παραλάβει το email ενεργοποίησης του λογαριασμού στο Webex/meeting για τη
δημιουργία της εικονικής σας τάξης (δωμάτιο τηλεδιάσκεψης εκπαιδευτικού).
Πατήστε στο κουμπί activation για να εκκινήσει η διαδικασία:

Ακολούθως σας ζητείται να δημιουργήσετε ένα νέο password (προσοχή στις οδηγίες)



Κατόπιν έχετε εισαχθεί στην σελίδα (ΥΠΑΙΘ, βλ. Λογότυπο πάνω δεξιά) εγκατάστασης της εφαρμογής.
Πατήστε στο πλήκτρο download:

Αμέσως θα εκκινήσει η εγκατάσταση του εκτελέσιμου αρχείου (webexapp.msi, 71,8ΜΒ) που θα
αποθηκευτεί στον φάκελο downolads του Η/Υ σας.

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου, πατήστε κάτω αριστερά ώστε να εκκινήσει η εγκατάσταση:

Πατήστε Next>



Οπότε περνάτε στη γνωστή σελίδα αποδοχής αδειών εγκατάστασης κλπ. Πατήστε αποδοχή
(I accept the terms …).

Κατόπιν πατήστε Next>

Kαι ακολούθως πατήστε install:



H εγκατάσταση άρχισε και σταδιακά προχωρά ( μπάρα).

Αφού ολοκληρωθεί θα πατήσετε στο πεδίο Finish.



Θα σας ζητηθεί μετά να γράψετε το email σας όπως αυτό έχει καταχωριστεί στο myschool στην
καρτέλα εκπαιδευτικού (ρωτήστε τη Δ/νση του σχολείου σας ώστε να σιγουρευτείτε).

Θα σας αναγνωρίσει το σύστημα ταυτοποίησης (εάν έχετε θέσει το ορθό mail) και θα σας ζητήσει να
καταχωρίσετε το password που πρωτύτερα δημιουργήσατε.



Αφού εισαχθεί το σωστό password πατήστε sign in.

Aν έχουμε κάμει χρήση του σωστού mail, αυτού δηλ. που έχει δηλωθεί στο myschool, τότε άμεσα
εισερχόμαστε στο δωμάτιό μας (εικονική τάξη). Αν όχι, τότε αφού επιλέξουμε τον σωστό server, (του
ΥΠΑΙΘ δηλαδη και όχι κάποιον άλλο π.χ. του free account
meetingsemea.webex.com) γράφουμε το ορθό mail και συνεχίζουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν
είχατε προβεί σε εγκατάσταση της free version της εφαρμογής πριν λάβετε το mail ενεργοποίησης εκ
του ΥΠΑΙΘ (εάν εισέλθετε στο λάθος δωμάτιο, τότε θα βιώσετε την απόλυτη μοναξιά, αφού κανείς
μαθητής δε θα σας βρει...).

Αν όλα έχουν πάει καλά τότε θα μπείτε για 1η σας φορά στην εικονική σας τάξη (δωμάτιο δικών σας
τηλεδιασκέψεων/τηλεκπαίδευσης).

Πατήστε Start a meeting (επόμενη εικόνα).





Οπότε έχετε εισαχθεί στο δωμάτιο ( __nickname__ personal room) και θα πρέπει να πατήσετε Start
a meeting ξανά.

Βέβαια μόλις εισαχθείτε σε αυτό προφανώς θα είναι άδειο (1 participant) οπότε θα πρέπει με
κάποιο τρόπο να κληθούν οι μαθητές σας (τάξης ή τμήματος):



Για να τους καλέσετε θα πρέπει να τους στείλετε (ειδικά την 1η φορά) τον υπερσύνδεσμο (meeting
link) που θα βρείτε στο πεδίο Participant (next to Audio). Yπάρχει βέβαια η δυνατότητα η ομάδα
υποσρτήριξης του σχολείου σας, να έχει ενημερώσει όλους τους μαθητές για τους υπερσυνδέσμους
των δωματίων όλων των εκπαιδευτικών. Τότε απλά θα τους ενημερώνετε στα mail τους για την ώρα
(και ημέρα ) έναρξης του σύγχρονου μαθήματος τηλεκπαίδευσης, αφού θα γνωρίζουν το δωμάτιό
σας.

Το meeting link θα έχει τότε (copy) αποθηκευτεί στην μνήμη με στόχο να το εναποθέσετε (paste) στο
mail που θα στείλετε στους μαθητές (maillist) σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ποτέ δεν ανακοινώνουμε το meeting link (personal room) με Messenger, viber, skype κλπ
διότι αν υποκλαπεί τότε ο κάθε τυχάρπαστος θα μπορεί να εισέλθει στο εικονικό δωμάτιο -τάξη
μας!!!!



Ο λόγος είναι ότι οι μαθητές για να μπουν, απλά βάζουν ένα όνομα και όχι απαραίτητα mail οπότε
είναι εύκολο να έχουμε απρόσκλητους επισκέπτες εάν δεν προσέξουμε!
Οπότε μετά στέλνουμε στους μαθητές μας το link ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στη
δική μας εικονική τάξη.

Μετά την εναπόθεση (paste) το meeting link θα είναι στη μορφή της επόμενης εικόνας
(https://minedu-gov-gr.webex.com/join/__nickname__)



Oι μαθητές θα λάβουν ένα ανάλογο mail και απλά θα πατήσουν στο link

Πατώντας το, θα μπουν σταδιακά στο δωμάτιό σας



Θα πατήσουν και αυτοί Start Meeting

Kαι τελικά θα εισέλθουν στο δωμάτιό σας (στην εικόνα υπάρχουν τώρα 2 μετέχοντες, εσείς και ένας
μαθητής, επίσης φαίνονται και τα βασικά πλήκτρα (απενεργοποιημένη η κάμερα εδώ ένεκα
κόκκινου χρώματος) του δωματίου σας).

-> Περισσότερες πληροφορίες γιαWebex αλλά και ευρύτερα δείτε στην
ιστοσελίδα του ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας

Good Luck!

Δρ. Γιώργος Γιάννακας / ΣΕΕ ΠΕ04 ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας

http://stellad.pde.sch.gr/pekes/wp-content/uploads/2020/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?p=2086

